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اع کشور را ھرچه بيشتر پيچيده نمايد و اوض ختلف شامل در آن نيز نقش بازی میھای م مدافعان خارجی رژيم و جناح
     سازد. می

ھای  ھای اشغالگر و ساير قدرت رياليستبرعالوه نبايد از ياد برد که "نھادھای جامعۀ مدنی" ساخته و پرداختۀ امپ
رژيم پوشالی  امپرياليستی و ارتجاعی خارجی نيز در آشفته بازار سراسر فسادآلود افغانستان اشغال شده و تحت حاکميت

مه ني - مستعمراتیمردمی و ارتجاعی ن، رژيم و کليت نظام ضدملی و ضدلگرانفع اشغامھمی به  ھای نقشدست نشانده، 
     نمايد. فيودالی حاکم بر کشور بازی می

و در  ارتباط با آن  از مسير باميان يا سالنگ بلند شده سروصداھايی که اخيراً در مورد تمديد لين برق پروژۀ "توتاپ"
نشانده  ۀ جناح حاکم شوونيست در رژيم دستاست، در اصل ساخته و پرداختتظاھراتی در شھرھای مختلف کشور براه افتاده 

مرتبط به منابع امپرياليستی و ارتجاعی خارجی است و به ھای ديگر رژيم و بعضی از "نھادھای جامعۀ مدنی"  و سپس جناح
ھا  ھا را به خيابان تودهد کنن ھا و نھادھا سعی می گردد. اين جناح عتراضی خودجوش توده يی محسوب نمیھيچ وجه حرکت ا

ھا در  بکشانند تا بتوانند بر سر ميز سازش و تبانی اجتناب ناپذير با ھم، از ھمديگر امتياز بگيرند. کشمکش جاری ميان آن
نيمه فيودالی کليت رژيم دست نشانده  -و تأمين منافع مستعمراتی ھا در قبال امپرياليستملی انقيادطلبی دامن زدن به مسير 
  مالی خواھد شد.  گران امريکايی، حل و فصل يا ماست گران، مشخصاً اشغال نمايد و عاقبت طبق دستور اشغال سير می

، بلکه نين ملی نيفتندگران و خاي تزوير اشغالھای  که در دام خوانيم ھای مختلف کشور را فرا می ھای مردمان مليت تودهما 
حال  در عين و مان کشور را قاطعانه عمق و گسترش دھنداين دشمنان عمدۀ کشور و مرد مبارزه و مقاومت عليهبرعکس 

امعۀ مدنی" ساخته و مختلف رژيم و "نھادھای ج ھای برحق فوری و روزمرۀ شان مستقل از جناح ھای تأمين خواستبرای 
    و ارتجاعی خارجی گوناگون دست به مبارزه بزنند.   ھای امپرياليستی پرداختۀ قدرت

ھای زحمتکش کشور  ھای برحق فوری و روزمرۀ توده متعھد است که از خواستحزب کمونيست (مائوئيست) افغانستان 
ھا را در خدمت به مبارزه و مقاومت عليه  ھد است که پشتيبانی از اين خواستپشتيبانی نمايد، اما در عين حال متع

امپرياليستی و ارتجاعی  ھای مختلف وتوان عليه سوء استفادۀ جناح ، قرار دھد و با تمام توشنشانده گران و رژيم دست الاشغ
نمايد که وظيفه و  بار ديگر اعالم می حزب کمونيست (مائوئيست) افغانستان يکھای مذکور مبارزه نمايد.  از خواست
گران امپرياليست و خاينين  ھای مختلف کشور مبارزه و مقاومت عليه اشغال مبارزاتی عمدۀ تمامی مردمان مليتمسئوليت 

ھای  ار گرفتن بخاطر دستيابی به خواستھا قر ھا و در خدمت آن نباله روی از آننشانده است، نه د دستملی گردآمده در رژيم 
برد ھرچه  برای برپايی و پيش ارکیفوری و روزمره. ما متعھد ھستيم که اين مبارزه و مقاومت را در خدمت به مبارزۀ تد

پيش  ، در مسير انقالب دموکراتيک نوين،نشانده رژيم دستگران و  تر جنگ مقاومت ملی مردمی و انقالبی عليه اشغال عاجل
  ببريم.
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